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Som nævnt i det forrige medlemsblad 
har vi skudt en proces i gang for at 
udvikle en strategi for Verdens Børn i 
årene fremover.

Det gode grundlag blev lagt på stra-
te gidagen den 9. september, hvor 
over en snes frivillige fra bestyrelsen, 
projekterne og supportgrupperne i 
fællesskab fik belyst styrker og svaghe-
der, trusler og muligheder i Verdens 
Børn.

På grundlag heraf  var næste logiske 
skridt at lade en lille arbejdsgruppe 
arbejde videre med forslag til en ny 
overordnet vision for Verdens Børn. 
En vision, der skal synliggøre, hvor-
dan vi som NGO arbejder på at hjæl-
pe udsatte børn hen imod en lysere 
fremtid via grundskoleuddannelse. 

Samtidig skal vi fastholde vores profil 
som en organisation baseret udeluk-
kende på frivillig, ulønnet arbejdskraft. 

Arbejdsgruppen er klar til at præsen-
tere sine forslag på fællesmødet den 

27. oktober. Desværre ligger datoen 
efter dette blads deadline, men i det 
første medlemsblad i det nye år, vil vi 
gøre grundigt rede for tingene.

Tak for tålmodighed
I de forgange måneder har en særlig 
gruppe ressourcestærke frivillige lagt 
et hav af  timer i arbejdet med at 
emigrere fra det gamle IT-system til 
vores nye. 

Vi havde håbet på, at det skulle gå 
let, men det har vist sig at være en 
enorm opgave at gå fra et nærmest 
egenudviklet system med 17 år på 
bagen over i et nyt system med en 
anden logik. 

Gruppen skal have stor tak for deres 
store indsats, ligesom faddere og 
medlemmer skal have tak for tålmo-
dighed med de midlertidige gener.

Flere hoveder og hænder
Et sidste punkt, jeg som formand ger-
ne vil bringe på banen, er vores be-
hov for hele tiden at have en tilgang 

af  nye frivillige. Folk, der vil prøve 
kræfter med frivilligt, ikke-kommer-
cielt NGO-arbejde. Det kan være 
indenfor kommunikation, hvor der 
er mulighed for i den grad at sætte sit 
aftryk. Eller hvis du har lyst til at net-
værke med danske virksomheder og 
blive trænet i, hvordan man fundra-
iser. Måske er du bare nysgerrig på 
andre kulturer og vil lære, hvordan 
verden fungerer i Sri Lanka, Indien, 
Kenya, Uganda eller Bulgarien? 
I alle tilfælde er Verdens Børn et sted, 
hvor det kan lade sig gøre. 

Jeg startede selv i 2016 som frivillig i 
Verdens Børn. 
Indimellem er arbejdet naturligvis 
intenst som i alle andre organisatio-
ner. Men når så jeg besøger en af  de 
skoler, vi støtter, og ser den enorm 
effekt, vi har på børnenes sikkerhed, 
sundhed og uddannelse, så træder det 
administrative arbejde i baggrunden. 

Vision for Verdens Børn
er på trapperne

LEDER

AF TUE BO HANSEN, FORMAND

På fællesmødet den 27. oktober præsenteres og drøftes
forslaget til en overordnet vision for Verdens Børn

Er du til kommunikation, har lyst til at netværke med 
virksomheder, fundraise eller er du nysgerrig på andre kulturer?  
Verdens Børn er et sted, hvor det kan lade sig gøre
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KORT NYT

VERDENS BØRN TILLADER IKKE 
DOBBELTE FADDERSKABER
Et medlem af  Verdens Børn har 
spurgt om vores politik omkring 
dobbelte fadderskaber. Det drejer sig 
om tilfælde, hvor det samme barn 
støttes af  faddere i to vidt forskellige 
organisationer. Dette tillades i visse 
fadderskabsorganisationer.

Verdens Børn melder helt klart ud, at 
vi ikke accepterer dobbelte fadder-
skaber. Det betyder, at der ikke må 
udstedes mere end ét fadderbevis pr. 
barn.

Vi har et par gange opdaget, at et 
barn på et projekt i strid med samar-
bejdsaftalen med Verdens Børn har 
haft dobbelte fadderskaber. Det har 
hængt sammen med, at nogle projek-
ter også støttes af  andre NGO’er ude 
i verden. Begge gange er det blevet 
stoppet, hvorved vi har åbnet op for, 
at et nyt barn kan blive støttet. 

På vores projektbesøg er dobbel-
te fadderskaber blandt de mange 
spørgsmål, som undersøges.

Verdens Børn har fået en donation 
på ikke mindre end 100.000 kr. fra 
rejsebureauet Albatros. 

Pengene vil navnlig blive brugt på 
den nødvendige opgradering af  IT 
administrationssystemet, så vi opfyl-
der persondataforordningens krav og 
kravene fra SKAT. 

En anden del vil direkte gå til uddan-
nelse af  børn.

Vi takker Albatros for denne salt-
vandsindsprøjtning, som vi er 
virkelig glade for. Forhåbentlig vil den 
generøse donation vise sig at være 
begyndelsen til et længerevarende 
samarbejde til gavn for udsatte børn.

SALTVANDSINDSPRØJTNING FRA 

HILSEN MED TIL NORDINDIEN?
I februar 2019 rejser vi på projekt-
besøg til projekterne Albella Boys 
Home, ‘Dip Children’s Campus og 
Santibari. 
Hvis nogen af  jer faddere ønsker, at 
vi skal tage en hilsen med til jeres 
fadderbarn, så kontakt os gerne. For 
en god ordens skyld, skal det lige 

siges, at jeres hilsen ikke må fylde alt 
for meget.

Kontakt Merete Hansson: 
mh@verdensboern.dk

Maria Bork Kruse: 
maria@axios.dk 

NU HAR VI TO 
TØJCONTAINERE
Foreløbig er det lykkedes Verdens 
Børn at indhente to tilladelser til 
opstilling af  tøjcontainere fra Den 
Permanente Tøjindsamling.

Den første står ved Netværkshuset 
i Gentofte, Ericavej 149
Den anden står ved Meny på Fred-
skovhellet nr. 1 A  i Hillerød

Jeg opfordrer hermed de medlemmer 
af  Verdens Børn, der bor i nærheden 
af  disse containere, til at benytte 
dem. Vi får penge for hvert kg. tøj, 
som lægges der.

Samtidig opfordrer vi bladets læsere 
på Sjælland og Fyn til at hjælpe med 
at indhente tilladelser til opstilling 
af  tøjcontainere, for eksempel ved at 
kontakte bestyreren af  en dagligvare-
butik hvor I bor. Interesserede bedes 
kontakte fleped@comhem.se om 
fremgangsmåden.
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Verdens Børn har fornyligt indgået et 
nyt samarbejde med bureauet Digi-
talads, der specialiserer sig i Google 
Markedsføring ved hjælp af  machine 
learning og kunstig intelligens-soft-
ware. Digitalads tilbyder dermed en 
elektronisk hjerne, som allokerer bud-
getter, finder de bedste placeringer 
for digitale reklamer samt overvåger 
og optimerer reklamernes effektivitet 
på døgndrift. 

Historien bag samarbejdet startede 
med, at vi i Verdens Børn har modta-
get Google Ad Grant, som er Goog-
les hjælp til nonprofit-organisationer, 
hvor it-giganten giver gratis annon-
cering. Dog havde vi brug for hjælp 
til at bruge pengene med den største 
effekt, hvorfor ”det perfekte match” 
opstod, som direktør i Digitalads, 
Kim Bøgeskov Andersen, beskriver 
vores samarbejde. 

Han uddyber:
- Jeg har jo i mange år gerne ville 
arbejde med noget velgørenhed og vil 

rigtig gerne gøre en forskel, men jeg 
har haft svært ved det på grund af  
tid og mit arbejde. Så derfor har jeg 
længe gået og tænkt, hvad jeg kunne 
gøre. Og så ser jeg dig og dit opslag 
(Zeyneps opslag på facebook, red.).  
Det er bare meant to be, og det er 
faktisk bare, som det skal være. 
 
Kim B. Andersen er stifter og direk-
tør i Digitalads og har personligt på-
taget sig opgaven som konsulent for 
Verdens Børn.  På spørgsmålet om, 
hvorfor han netop har valgt organisa-
tionen, siger han kort:
- Det er på grund af  dét, I står for! 
Det der med at give er det fedeste, og 
at man faktisk kan gøre en forskel for 
nogle, der ikke kan selv.

Verdens Børns nye samarbejdspart-
ner fortæller, at han gerne vil bruge 
sin ekspertise til at hjælpe, og det 
kan han hos Verdens Børn, da han 
anser organisationen som et digitalt 
start-up, som han gerne vil være med 
til at bygge op. Hans ambitioner er 

at få Verdens Børn til at blive meget 
større, da nettet er vores legeplads, 
forklarer han.
 
Samarbejdet mellem Verdens Børn 
og Digitalads betyder, at Kim B. 
Andersen og hans team fremover vil 
administrere vores Google markeds-
føring med vores tildelte Google Ad 
Grant ved hjælp af  deres arbejds-
kraft, machine learning og kunstig 
intelligens-software.

Hos Verdens Børn er vi spændte og 
meget taknemmelige for vores nye 
samarbejde med Digitalads, og vi ser 
frem til at starte vores nye digitale liv 
sammen.

Læs mere om Digitalads på 
www.digitalads.dk

Verdens Børn indgår 
samarbejde med Digitalads

Samarbejdet betyder, at Digitalads vil administrere Verdens Børns 
google-markedsføring og dermed øge vores synlighed på nettet

AF ZEYNEP CELIK BASODA

Kim Andersen, 
Digitalads stifter og direktør
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Da jeg i sommer besøgte Kakundi 
faldt jeg i snak med Rashidah, der 
er tidligere elev på skolen. Hun har 
efter endt skolegang fået et job som 
skolelederen Naome´s assistent, og 
som lærer i de mindste klasser, når 
der er særligt behov.
 
Rashidah fortalte mig om sin frustra-
tion over ikke at kunne bidrage mere 
til skolen. Hun sagde blandt andet, 
at hun godt kunne tænke sig at lære 
at sy tøj, tasker og skoleuniformer, så 
hun også kunne begynde at træne de 
ældre piger i at sy.

Gratis oplæring 
hos lokal skrædder
Da jeg kom tilbage til Kampala viste 

det sig, at vores lokale guide Ssebalu 
Daniel´s bedste ven, Kisuule Richard, 
er skrædder og har eget værksted.
Dagen efter havde Ssebalu talt med 
ham og kunne berette, at Kisuule ger-
ne ville oplære Rashidah helt gratis i 
så lang tid, det måtte kræve.

Næste opgave var så at finde en 
symaskine og - især pengene - til at 
købe den for.

Løsningen kom, da en af  fadderne 
på Kakundi, Birthe Harder, kontak-
tede mig. Hendes barnebarn, Laura, 
havde en sparegris, og hun havde 
bestemt, at pengene i grisen skulle gå 
til et godt formål på skolen. Grisen 
indeholdt 1.200 kr. og både Laura og 

Birthe syntes, det var en oplagt ide 
at bruge pengene til en symaskine, så 
pigerne på Kakundi kunne lære at sy.

Først i oktober kom jeg tilbage 
til Kampala, og vi kørte straks til 
skrædderiet, hvor Rashidah havde 
påbegyndt sin træning et par uger 
forinden. Stedet ligger midt inde i et 
fattigt område i Kampala. Her sam-
lede vi Rashidah og Kisuule op og 
kørte ind på det lokale skræddermar-
ked for at finde en god symaskine.
En god spritny professionel symaskine 
med bord blev købt efter de traditi-
onelle prisforhandlinger. Den blev 
monteret af  tre hårdtarbejdende unge 
mænd, mens vi ventede, og transpor-
ten til skolen blev ligeledes arrangeret.

Pengene blev brugt til 
en symaskine, så de ældre 
piger på Kakundi nu kan 
lære at sy tøj og andre ting 

AF TUE BO HANSEN

Laura slagtede 
sparegrisen

Birthe Harder og Laura, der tømte sin sparegris for at 
købe en symaskine til pigerne på Mukono
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Skrædderiet ligger 
i et af  Kampalas 
fattige områder

Supervarm tak til Laura
I skrivende stund er Rashidah i gang 
med oplæringen hos Kisuule, hvor-
efter hun vender tilbage til Kakundi 
for at bruge sine nye evner. Hun er 
superglad og sender sammen med 
skolens leder, Naome, den varmeste 
tak til Laura for de mange penge, der 
vil have en vedvarende god virkning 
for pigerne på skolen.

Personligt synes jeg, det er alle tiders, 
at en lokal mand yder hjælp til vores 
skole uden at tage betaling for det. 
Og det er rørende, at en pige i Dan-
mark vil tømme sin sparegris for at 
købe en symaskine til nogle piger på 
en skole i Uganda.

Rashidah er i gang 
med oplæringen i 
Kisuules skrædderi

Symaskinen bliver monteret på bord
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Mukono Children’s Home er særligt 
kendt i lokalområdet for deres frem-
ragende akademiske resultater. Men 
skolen har også stort fokus på andre 
aktiviteter som dans, sang og sport. 
Og især indenfor sport gør skolen sig 
også bemærket med imponerende 
resultater. 

Mest bemærkelsesværdig er Halima 
Nakaayi, som er tidligere fadderbarn 
i Verdens Børn. Halima gjorde sig 
allerede bemærket i grundskolen på 
grund af  sit store talent for løb på 
mellemdistancerne, og hun har vun-
det flere lokale mesterskaber. 

Inspirerer andre
Nogle af  hendes største bedrifter er 
dog, at hun i 2011 vandt the Com-
monwealth Youth Games og i 2016 
kvalificerede sig til OL i Rio, hvor 
hun tilmed bar det ugandisk flag 
ved åbningsceremonien. Hun blev i 
øvrigt nr. 10 med en tid på 2.00.63 
på 800 meter

Halima har grundet sit store atletik-
talent fået stipendium til at studere 
på universitetet i Ugandas hovedstad 
Kampala. Men hun har ikke glemt 
sin fortid. Hun har ved flere lejlig-
heder besøgt Mukono Children’s 

Home, hvor hun har vist sine medal-
jer og inspireret eleverne til at tro på, 
at det er muligt at nå sine drømme, 
hvis man arbejder hårdt for dem. 

Mesterskab til 
volleybold-pigerne
Og Halima er langt fra den eneste 
elev, der har vundet medaljer og po-
kaler for Mukono Chidren’s Home.
I dette skoleår lykkedes det skolens 
pigevolleyhold at vinde det lokale 
mesterskab og derved kvalificere sig 
til distriktsmesterskaberne. Desværre 
havde Mukono Kommune ikke øko-
nomiske midler til at sende pigerne 

OL-deltager fra Mukono
Halima Nakaayi, tidligere fadderbarn, 

var fanebærer for det ugandiske OL-hold i 2016. 
Nu inspirerer hun eleverne på sin gamle skole

AF KRISTINA ANDERSEN,
PROJEKTANSVARLIG

Drengene – i gult – fik lov at holde
pigernes pokal til ære for fotografen
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afsted, så de måtte trække sig fra 
konkurrencen. Som plaster på såret 
fik de under mit besøg på Mukono 
Children’s Home i oktober 2018 
nye spilledragter, som var doneret af  
gavmilde, private donorer. 

Pigerne var meget smukke og stolte i 
deres nye, røde dragter, og træneren 
er sikker på, at de flotte spilledragter 
giver så stor selvtillid, at holdet også 
tager pokalen med hjem igen næste 
år. Der blev også doneret flotte spil-
ledragter til drengenes fodboldhold 
– som kortvarigt fik lov til at holde 
pigernes pokal til ære for fotografen. 

Bare tæer og en bold 
af  bananblade
Når man kigger på sportsfaciliteterne 
på Mukono Children’s Home, kan 
det undre, hvordan de formår at ska-
be så gode resultater. Der er hverken 
løbebane eller boldbaner, men kun 
en knoldet, støvet jordmark. 

Jeg har spurgt skolelederen, Lubanga 
James, om han kan give en forkla-
ring, og han svarede med et stolt, 
skævt smil: – Når man er vant til at 
træne i bare tæer med en bold rullet 
af  stofrester eller bananblade, så er 
der ingen grænser for, hvad man kan 

præstere, når man får en flad bane, 
et par gode sportssko og en rund, 
forudsigelig bold. 

Måske er netop det en del af  hemme-
ligheden bag de imponerende resulta-
ter: En stolt skoleleder, der sammen 
med resten af  medarbejdergruppen 
har en uendelig tro på børnene og et 
beundringsværdigt engagement i alt 
hvad de foretager sig. Om det så er 
boglig læring, sport, dans, sang eller 
bare almindelig leg i skolegården. 

Træningen foregår med bolde 
af  klude eller bananblade

Halima Nakaayihar er nu stipendiat 
ved universitetet i Kampala
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Operation livsværk
– fordi alle kan gøre en forskel

Elever med særlige behov (STU) yder et stykke arbejde, hvor pengene 
doneres til et af Verdens Børns projekter. 

I år arbejder eleverne til fordel for den længe ønskede sikkerhedsmur på Mukono 

AF KRISTINA ANDERSEN, PROJEKTANSVARLIG MUKONO

Verdens Børn har indgået part-
nerskab med Operation Livsværk. 
Operation Livsværk er et nyt, årligt 
tilbagevendende projekt, der for før-
ste gang løb af  stablen i uge 44 i år. 
Operation Livsværk giver unge, der 
er i gang med en særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov (STU), muligheden 
for at samle ind til udsatte børn og 
unge på et af  Verdens Børns skole-
projekter. På den måde får de danske 
elever muligheden for at vise, at unge 
med særlige behov også kan gøre en 
forskel og betyde noget for andre - 
samtidig med at børnene på et af  
Verdens Børns projekter får bedre 
vilkår. 

Operation Livsværk har vi ideud-
viklet på bo- og uddannelsesstedet 
Thorshøjgaard, hvor jeg er afdelings-
leder for Uddannelse og Beskæftigel-
se.  Derfor er det i år også elever fra 
bl.a. Thorshøjgård, der samler ind 
og i 2018 går de indsamlede midler 
til at færdiggøre en sikkerhedsmur på 
Mukono Children’s Home, der skal 
sikre, at børnene på børnehjemmet 
kan sove trygt om natten uden fare 
for overgreb eller bortførsler. 

Som forberedelse på Operation 
Livsværk har eleverne på Thorshøj-
gård arbejdet med emnet ”medbor-
gerskab”, hvor de beskæftiget sig med 
pligter og rettigheder i samfundet. 

De har bl.a. lært, at alle har ret til ud-
dannelse og de har lært af  handicap-
konventionen, at alle har ret til lige 
muligheder i samfundet. Og det er 
jo netop nogle af  de rettigheder, som 
er de bærende elementer i Operation 
Livsværk. 
PS. Da uge 44 ligger efter bladets 
deadline, kan vi først i næste nummer 
fortælle om resultatet af  elevernes 
indsats. 

Hvis du vil hjælpe eleverne i Opera-
tion Livsværk med at støtte Verdens 
Børn, kan du læse mere om, hvordan 
du kan gøre det på thorshøjgård.dk 
eller via Mobilepay på 16006 
med teksten ”OL”.

Mukono Children’s Home består af  et børnehjem, en børnehaveskole for børn i alderen 3 til 5 og en 7-årig grundskole 
(primary school). Børnehjemmet har plads til 190 børn, og der går ca. 240 drenge og piger på skolen. Børnene er ofte forældreløse
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Derfor er muren vigtig
De omkringboende bruger skolens område døgnet rundt 
som var det en offentlig plads. Det gør børnene utrygge

AF KRISTINA ANDERSEN, 
PROJEKTANSVARLIG MUKONO

Sikkerhedsmuren giver børnene tryghed 
ikke bare i nattetimerne, men også om dagen, 
hvor der kan leges for fuld kraft uden 
”gæster” udefra

Mukono Children’s Home blev 
grundlagt i 80’erne på baggrund 
af  de mange gadebørn, der var i 
området efter mange års borger-
krig under diktatoren Idi Amin. 

Skolen lå på det tidspunkt langt 
ude på landet, men grundet urba-
niseringen er Mukono vokset til at 
være en forstad til Kampala, og det 
betyder også, at der er bebyggelser 
på alle sider af  skolen. Den store 
befolkningstilvækst i området har 
givet en øget færdsel af  uvedkom-

mende på skolens område, dels 
som en genvej, dels som opbeva-
ring af  f.eks. husdyr og dels fordi 
skolen har en brønd med vand, 
som de lokale i området ”låner” 
fra. 

Det giver en stor utryghed for de 
186 børn, der bor på børnehjem-
met, særligt om natten. Der har i 
år været en episode, hvor en mand 
er trængt ind i på de store pigers 
sovesal (dvs. piger i alderen 11-14 
år). Det lykkedes heldigvis pigerne 

at tilkalde hjælp, så manden blev 
jaget på flugt, inden han nåede at 
gøre skade. Episoden er dog kun 
endnu et bevis på dét, som skolele-
delsen i mange år har sagt: Der er 
behov for øget sikkerhed på skolens 
område. 
Operation Livsværk håber derfor, 
at det vil lykkes at samle de reste-
rende penge sammen, så sikker-
hedsmuren kan blive færdiggjort. 
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Børnene samlede med stor iver skrald på skolen 
og omkring skolens grund

Min kæreste, Andreas, og jeg 
tilbragte 3,5 måneder fra april 
til juli på Mukono Childern’s 
Home (MCH). Opholdet havde 
to formål. 

Jeg er i gang med mit speciale 
i antropologi og mit primære 
fokus er i den forbindelse det 
forhold til uddannelse og tid, 
som børnene på Mukono har.
Det handler bl.a. om, hvordan 
de til daglig forholder sig til 
uddannelse i handling og tale, 
samt hvordan de forholder sig 
til deres fremtid.

Derudover ønskede vi at 
hjælpe til på skolen og deri-
gennem give børnene ekstra 
opmærksomhed og omsorg.

Går man tur i lokalmiljøet i landsby-
en Nakabago, hvor Mukono Chil-
drens Home ligger, vil man hurtigt 
få øje på, at rigtig meget affald flyder 
rundt om i naturen. 
 
I forbindelse med vores knap 3,5 
måned lange ophold på skolen havde 
vi derfor besluttet os for at arrangere 
en miljødag for børnene på skolen. 
Målet med denne dag var primært 
at styrke børnenes bevidsthed om, 
hvordan man håndterer skrald. 
Dagen startede med et kort oplæg for 
alle skolens børn om betydningen af  
at passe på miljøet. I den forbindelse 
fortalte vi børnene om, hvordan no-
get affald er meget længe om at blive 
nedbrudt i naturen. Børnene lyttede 
meget opmærksomt, og det var tyde-
ligt, at det gav stof  til eftertanke hos 
mange af  dem.

Der blev samlet skrald
Derefter stod den på opsamling af  
skrald. De små børn samlede skrald 
på skolens område, mens de ældre 
børn gik i grupper og samlede skrald 
ved vejkanterne nær skolen. Bør-
nene var meget engagerede og fik 
hurtigt fyldt adskillige sække med alt 
fra plastikposer til flasker og gamle 
kondisko. 

Flere af  børnene spurgte bagefter, 
om vi snart skulle på skralde-sam-
lingstur igen. Lærerne var også meget 
positive overfor miljødagen og fortal-
te efterfølgende, at de fremadrettet vil 
have miljø på dagsordenen 

Og plantet træer 
på skolens grund
Efter opsamlingen af  skrald blev 
dagen afsluttet med, at vi plante-
de forskellige træer, frugttræer og 
blomsterbuske, som vi havde købt 
og medbragt til dagen. Plantningen 
skulle symbolisere en forandring 
mod større miljøbevidsthed og med 
tiden forhåbentlig bidrage både til en 
forskønnelse af  området og til frisk 
frugt til børnehjemmet.

Alt i alt var det en meget succesfuld 
miljødag, og vi håber på at dagen har 
været med til en større bevidsthed 
blandt børnene omkring miljø. 

Miljø på dagsordenen 
i Mukono

Med indsamling af skrald og plantning af forskellige 
træer fik børnene større forståelse for miljøet 

AF MARIA BORK KRUSE OG ANDREAS HOLM
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I eftermiddagssolen sidder jeg med 
min notesbog og kigger nysgerrigt 
rundt på børn i forskellige aldre, der 
spiller fodbold, netbold, leger smør-
klat med en hjemmelavet bold, fylder 
vanddunke, læser lektier i skyggen - og 
kigger nysgerrigt tilbage på den hvide 
kvinde med blokken. 

De ved godt, at jeg observerer dem 
for at få et indblik i deres hverdag på 
Mukono Children’s Home, og de  
ved, at når jeg spørger dem om noget, 
er der ingen forkerte svar – de er 
eksperterne. 

Børnene er meget optaget af  at gøre  
det godt i skolen, og de ældste elever  
(syvende klasse) bruger derfor største-
delen af  deres vågne timer på under-
visning og lektielæsning. 

De er meget opmærksomme på, at 
gode resultater i skolen kan åbne dø-
ren til en god fremtid, mens de frygter, 
at dårlige karakterer lukker denne dør.

Venskab og fællesskab
Jeg blev dog hurtigt bevidst om, 
at emner som humor, venskab og 
lighedsfølelse er ligeså relevante for 
hverdagslivet på skolen og uløseligt 
forbundet med uddannelse. 

Mens jeg sidder og kigger, får en af   
drengene en bold i hovedet. Det er 
ikke voldsomt, men han bliver slået ud 
af  balance og sætter sig op ad muren. 
En af  de større drenge fortæller mig 
med et smil, at drengen har “smagt 
på bolden” – derefter går han hen til 
den sårede dreng, lægger en arm om 
hans skulder, og de griner hjerteligt 
sammen, selvom den sårede dreng 
sta dig forsøger at opretholde en så - 
ret-attitude. Episoden er et godt bil-
lede på den måde, børnene hjælper 
hinanden og gennem humor skaber 
en rar stemning. 

Det er ikke kun udenfor klasselokalet,  
at børnene hjælper hinanden. I 
under -visningen så jeg dem ofte sidde 
med hovederne sammen og hjælpe 
hinanden eller sende blyanter og pas-
sere rundt mellem bordene. Nogle af  
børnene gik så langt som til at 

fortælle, at man ikke kan bestå sine 
eksamener uden venner.

Dejlige minder og vigtig indsigt
I løbet af  de 3,5 måneder vi havde vo-
res daglige gang på skolen, blev vi en 
del af  dette fantastiske sammenhold, 
fik omsorg fra børn og voksne og en 
masse gode minder for livet.

Jeg fik desuden et utroligt indblik i 
såvel børnenes hverdag som deres håb 
for fremtiden, og jeg glæder mig til at 
udfolde dette i mit speciale og 
i et senere nummer af  bladet.

Uddannelse, humor 
og venskab er forbundet
Det kræver venner at komme 
gennem grundskolen i Uganda 

AF MARIA BORK KRUSE

Der læses i eventyrbog 
og hygges

Under vores ophold på skolen malede 
vi fem klasselokaler. Som det kan ses 
på billedet, fik vi hjælp 
– både af  børn og voksne 
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GAVEIDEER Se det samlede sortiment på www.verdensboern.dk – webshoppen. Hvor ikke andet er nævnt, 
kan gaven bestilles på mail hos bente.fabech@gmail.com  Priserne er uden porto. 

Bæredygtige muleposer
Både tryk og materiale er i rigtig god 
kvalitet og meget slidstærkt. 
Tasken måler 39 cm x 41 cm, 
og hanken er 35 cm lang. 
Perfekt til brug af  indkøb eller bare 
som taske, når du er på farten. 
 Pris 60 kr.

Solcellelampe
til dig selv eller til dit fadderbarn 
i Uganda? 
Pris til et sted i DK  150 kr. 
plus porto   30 kr.
sendt direkte til et barn
i Uganda  150 kr. 
Skal lampen til et barn i Asien, så tal 
med den projektansvarlige, om han/
hun har planlagt et besøg og måske 
kan tage lampen med.

Gavekort 
En god gave til børnebørn, 
der har alt. Du bestemmer, 
hvor meget du vil give!

Halskæder fra Uganda
i fine farver
De kulørte halskæder fås i korte og 
lange, med små, mellemstore og store 
perler. 
Kort halskæde 70 kr. 
Lang halskæde  100 kr.

KIG IND I BUTIKKEN 
– OG FIND JULE- ELLER MANDELGAVEN

Julen nærmer sig, og butikken har fine ting, der kan bruges som julegaver, mandelgave – eller bare som gave! 
Er det noget for dig, så ring til Bente Fabech, tlf. 2336 6328 eller mail bente.fabech@gmail.com

Nogle af  tingene er købt lokalt ved vores projekter, så antallet er begrænset. 
Hvor ikke andet er nævnt, er prisen uden porto 

Overskuddet går helt og holdent til Verdens Børn. 

Nedenfor kun et uddrag af  butikkens sortiment, se det hele på www.verdensboern.dk/forside/butik

Hvedevarmepude
Kontakt Helle Holten
tlf. 23 80 71 44

Pris  150 kr. 

Send en hilsen
Vi har nogle dejlige kort, der kan 
bruges, når venner eller familie 
skal have en hilsen. 
Hanefeldt-kort med kuvert 
Fire kort 10 kr.

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.

Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen, 

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National- 

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis, 

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil- 

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.

©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37
Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.
Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen, 

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National- 

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis, 

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil- 

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37
Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Esben Hanefelt Kristensen, født 17. november 1952.

Udsnit af udstillinger: Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 

København. Kunstnernes Påskeudstilling, Århus. Østersøfestivalen, 

Karlshamn, Sverige. Hjørring Kunstmuseum. Danmarks National- 

bank. Arctic Gallery, London. Sct. Cloud Gallery, Minneapolis, 

USA. Udført bestilling til Dronning Margrethe. Illlustrerer ny dansk bil- 

ledbibel for Det Danske Bibelselskab.

©: kunstneren.  -  International Børnehjælp. Giro 6 00 00 37

Esben Hanefelt Kristensen, Egevej 6, 9000 Aalborg

Lys i den mørke tid

Små æsker i lak ..................40 kr.
Små punge ..........................25 kr.
Nøgleringe ..........................30 kr. 
Små stenkar ........................35 kr.
Priserne er incl. forsendelse
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Fadderskabskontoret, Verdens Børn, Ærøvej 5, Nykøbing Falster tlf. 70 26 01 06.
Læg venligst en besked hvis vi ikke svarer. Vi bestræber os på at vende hurtigt tilbage. 

fadderskab@verdensboern.dk
ORGANISATION

Bestyrelse
Formand
Tue Bo Hansen
tlf. 31 67 80 90
tue1975@gmail.com

Næstformand
Nanette Borges
tlf. 22 30 04 77
nanetteborges@hotmail.com

Kasserer
Bodil Mortensen
tlf. 40 37 38 49
mortensen.bodil@gmail.com
 
Per Lindrup
tlf. 86 26 45 25
phl@verdensboern.dk

Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.dk

Bente Fabech
tlf. 23 63 63 28
bf@verdensboern.dk

Flemming Bjørk Pedersen
Tlf. +46 152 10 819
+46 73 89 99 763
fp@verdensboern.dk

Berit Heer Henriksen
tlf. 50 55 85 70
berit@verdensboern.dk 

Zeynep Celik Basoda  
tlf. 31 31 12 32
zcb@live.dk

Suppleanter

Kristina Andersen
tlf. 24 46 82 86
kristinadk@gmail.com
  
Betina Sandberg Christensen
tlf. 26 83 00 70
bsandberg@hotmail.com

IT-administrator
Gert Ohl
go@verdensboern.dk

Projektansvarlige
Uganda
Kristina Andersen
tlf. 24 46 82 86
kristinadk@gmail.com
Mukono (1316, 1346, 1322)

Tue Bo Hansen
tlf. 31 67 80 90
Tue1975@gmail.com
Kakundi (1326, 1329)

Lone Kamper Rietz
tlf. 35 12 30 44/41 15 24 42
lkr@verdensboern.dk
Entebbe (1325)

Betina Sandberg Christensen
tlf. 26 83 00 70
bsandberg@hotmail.com
Madera (1323)

Bulgarien
Astrid Møller
tlf.  38 71 81 21
asm2@email.dk
Mechka (1302)
Dupnitsa (1303)
Lukovit (1307)

Sydindien
Kirsten Behnke 
tlf. 21 42 50 76
kirstenbehnke@post.tele.dk
Sct. Joseph (1301, 1305, 1306)

Hanne Matthiesen
tlf. 28 24 28 20
hm@verdensboern.dk
Kariyalur (1331)
V. Sithur (1311) 
Happy Home (1318)

Nordindien
Merete Hansson
tlf. 23 37 05 62
mh@verdensboern.dk
Santibari (1336, 1337)
Albella Boys Home (1310, 1317)
Durgapur (1313, 1314)

Flemming Løfgren
Wakabayashi
tlf. 40 84 24 19
fl@verdensboern.dk
Khelagar (1309, 1312)

Sri Lanka
L. Chr. Nissen
tlf. 86 37 24 36
lcn@verdensboern.dk
Senkadagala Deaf & Blind School 
(1315)
National Council for the Deaf 
(1328)

Hvem-hvad-hvor
Verdens Børn er en uafhængig og 
politisk neutral humanitær organisa-
tion stiftet i 1974. 

Arbejdet er alene baseret på frivillig, 
ulønnet arbejdskraft.

Verdens Børn yder hjælp til forældre-
løse, syge og handicappede børn og 
børn fra fattige hjem. Hjælpen gives 
uanset køn, nationalitet, religion og 
politisk anskuelse.

Hjælpearbejdet er primært koncentre-
ret om udviklings- og skoleprojekter i 
Indien, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien. 
Bestyrelsen varetager den daglige 
ledelse af organisationen.

Økonomi
Indtægten udgjorde 6,3 mio 
kr. i 2017; administrationsomkost-
ninger 3,3. pct. Regnskabet
revideres af statsautoriseret
revisor og offentliggøres på
hjemmesiden.

Indsamlinger
Frimærker:
Verdens Børn
Kaløvej 6, 8410 Rønde
tlf. 86 37 24 36

Generel information
info@verdensboern.dk

Foredrag om Verdens Børn
Torkil Eriksen
tlf. 25 37 39 50
eller 70 26 01 06
info@verdensboern.dk

Beløb til Verdens Børn
Betaling for fadderskab kan ske via 
de fremsendte girokort eller via PBS 
opkrævning. 
Årskontingent og gaver til et barn 
eller et projekt  kan overføres til 
reg.nr. 4710 konto 6000037.

Testamentering
Kontakt venligst formanden 
Tue Bo Hansen
tlf. 31 67 80 90
eller tue1975@gmail.com
Alternativt Flemming B. Pedersen
tlf. +46 152 10 819

Fradragsregler
Hele bidraget er fradragsberettiget, 
dog max 15.900 kr. 
Særlige regler for gavebreve, 
se www.verdensboern.dk

Husk adresseændring
Sendes til 
fadderskab@verdensboern.dk

Lokalafdelinger
Svendborg
Helle Holten
Nyvej 30,
5762 Vester Skerninge
tlf. 23 80 71 44

Århus
Maria Bork Kruse
Sønder Allé 26D,2.
8000 Århus C

Sønderborg
Elsa Jefsen
Damparken 3, 1.
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 72 50
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Lørdag den 1. december 2018 kl. 15 
Sankt Petri Kirke 
Sankt Peders Stræde 2 
1453 København K 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liebe Alte Weihnachtslieder 
 
En rejse gennem advents- og juletidens sangskat  
fra flere lande og tider 
 
 
Kantorei Sankt Petri, Pigekor og Drengekor Sankt Petri, Sankt 
Petri Blokfløjtekvartet, Sabine Bretschneider Jochumsen, violin 
Mark Baumann og Juliane Ilgner, dirigenter og orgel 
 
Entré kr. 100,-, elever og studerende kr. 50,-. Børn under 12 år, 
som kommer sammen med deres forældre, har fri adgang, men 
skal have en billet. Billetter fås hos billetto.dk og på kirkekontoret, 
man-tor, kl. 9-12 Larslejsstræde 11, kld. 

Billetindtægterne går til fordel for Organisationen Verdens Børn 

 

Verdens Børn ønsker vore 
faddere, medlemmer, sponsorer 
og samarbejdspartnere 
en glædelig jul og godt nytår 
og takker samtidig for jeres velvilje 
og støtte i det forløbne år!

Sidste års julekoncert gav et overskud på 8.000 kr. Verdens Børn 
sender er varm tak til Sankt Petri Kirche for donationen.


